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NỘI DUNG THAM KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 

CHUYÊN, MÔN LỊCH SỬ 

(Áp dụng từ năm học 2021-2022) 

 

1. Thời gian làm bài: 150 phút. 

2. Nội dung đề thi: gồm 2 phần 

Nội dung bài thi được cụ thể hóa trong mục ghi chú. 

2.1. Lịch sử thế giới: 

STT NỘI DUNG GHI CHÚ 

1 
Tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN)  

Mục III. Hướng dẫn học sinh 

lập niên biểu quá trình ra đời 

và phát triển. 

2 

Mĩ, Nhật Bản từ năm 1945 đến nay - Mĩ: Mục II. Lồng ghép với 

nội dung Bài 12. 

- Nhật Bản: Mục III. Không 

dạy. 

3 Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay  

4 
Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 

1945 đến nay 

Mục I. Hướng dẫn học sinh 

lập niên biểu những thành tựu 

tiêu biểu trên các lĩnh vực. 

2.2. Lịch sử Việt Nam: 

STT NỘI DUNG GHI CHÚ 

1 
Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước 

ngoài trong những năm 1919-1925 

- Mục II. Hướng dẫn học sinh 

lập bảng thống kê những sự 

kiện tiêu biểu, không dạy chi 

tiết. 

- Mục III. Chú ý nêu rõ vai 

trò của Nguyễn Ái Quốc giai 

đoạn ở Liên Xô và Trung 

Quốc. 

2 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời  

3 
Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa 

tháng Tám năm 1945 

- Mục I. Tập trung vào sự 

thành lập Mặt trận Việt Minh 

và nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa 

của Mặt trận Việt Minh;  Chú 

ý nêu được chỉ thị Nhật Pháp 
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bắn nhau và hành động của 

chúng ta. 

- Mục II.2. Hướng dẫn học 

sinh lập bảng thống kê một số 

sự kiện quan trọng từ tháng 4 

– 6/1945. 

4 
Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự 

thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

Diễn biến chính của cuộc 

Tổng khởi nghĩa tháng Tám 

năm 1945 - Chỉ hướng dẫn 

học sinh lập bảng thống kê 

các sự kiện khởi nghĩa giành 

chính quyền ở Hà Nội, Huế, 

Sài Gòn. 

5 
Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính 

quyền dân chủ nhân dân (1945-1946) 

 

6 
Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn 

quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) 

- Mục III. Không dạy. 

- Mục V. Khuyến khích học 

sinh tự đọc. 

7 
Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến 

toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) 

Chỉ học mục I 

8 
Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân 

Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) 

- Mục II.1. Hướng dẫn học 

sinh lập niên biểu sự kiện 

chính. 

- Mục III. Tập trung vào nội 

dung, ý nghĩa của Hiệp định 

Giơ-ne-vơ. 

9 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu 

tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài 

Gòn ở miền Nam (1954-1965) 

Chỉ học mục III và mục V 

Mục V.2. Hướng dẫn học sinh 

lập thống kê các sự kiện tiêu 

biểu. 

10 
Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu 

nước (1965-1973) 

Chỉ học mục I, mục III và mục 

V. 

Mục I.2. Hướng dẫn học sinh 

lập niên biểu các sự kiện tiêu 

biểu. 

Mục III.2. Hướng dẫn học 

sinh lập niên biểu các sự kiện 
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tiêu biểu. 

Mục V. Chỉ nêu nội dung, ý 

nghĩa của Hiệp định Pa-ri 

năm 1973. 

11 
Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước (1973-1975) 

Chỉ học mục III và mục IV. 

3. Cấu trúc: 

Bài thi gồm 05 câu, hình thức tự luận, thang điểm 10.  

4. Mức độ:   

- Bài thi gồm 4 mức độ yêu cầu theo tỉ lệ sau: Nhận biết 20%; Thông hiểu 

30%; Vận dụng 30%; Vận dụng cao: 20%. 

 - Bài thi không kiểm tra đánh giá những nội dung đã được giảm tải./.    

   

 

 

 

 

                                                    


